
Дата от до Държава Компания Длъжност Описание на извършвани дейности  
04/10 – до 

наст. момент 
София 

България 
„Екотехконсулт-Б.М.” ЕООД 
Компания за управление на 
екологични проекти 

Управител Проектиране 
 открит и подземен добив на полезни изкопаеми 
 рекултивация на нарушени терени – депа, кариери; 
 проекти, свързани с управлението на околната среда 
 програми за управление на минни отпадъци 

Екологичен мениджмънт 
 всички дейности, свързани с управление на околната среда на предприятията 
 оценки за въздействие на околната среда (ОВОС) 
 разрешителни (Комплексни разрешителни, разрешителни за водоползване и заусттване на води) 
 програми за управление на отпадъците в предприятията 

Консултантска дейност в областта на: 
 Опазване на околната среда 
 Минно дело 
 Управление на отпадъци 

10/08 – 04/10  София 
България  

„Екогеотех” ЕООД  
Компания за управление на 
екологични проекти 

Изпълнителен 
директор 

Управление на дейностите на компанията 
Изготвяне на проекти в областта на околната среда  

01/2002 – 
10/08 

Мирково 
България 

„Елаците мед” АД 
Мина за добив на медни руди 

Началник отдел 
„Екология” 

Ръководство и координиране на всички дейности в областта на опазването на околната среда. 
Ръководство и координиране на програмата за ликвидиране на старите замърсявания на дружеството. 
Участие в изготвянето на проекти за рекултивация, ОВОС, концесионни анализи и др. 

9/97 – 
31.12.2001 

София 
България  

„Геотехмин” АД Еколог Координиране на екологичните изследвания и проектирането в областта на опазването на околната 
среда. 
Участие в изготвянето на проекти за техническа ликвидация и рекултивация на различни обекти, 
ОВОС, оценки на стари замърсявания, концесионни анализи и др.  

10/94 - 8/97 София 
България  

„БТ Инженеринг” ЕТ Главен еколог Координиране на екологичните изследвания и проектирането в областта на опазването на околната 
среда. 
Участие в изготвянето на проекти за техническа ликвидация и рекултивация на уранодобивни обекти, 
ОВОС, проект финансиран от ФАР и др. 

10/93 - 10/94 София 
България  

Национален център по 
информация и документация 

Специалист Следене на публикациите в областта на екологията в минното дело, публикувани в 
западноевропейските периодични издания и изготвяне на технически обзори. 

06/89 - 05/92 София 
България  

Минно-геоложки университет Аспирант 
(докторант) 

Разработване на кандидатска дисертация в областта на подземното излужване на уранови руди 
(незащитена) 

09/87 - 05/89 Бухово 
България 

ИО „Редмет”  Геотехнолог Научни изследвания и изготвяне на проекти за доработване на уран чрез подземно излужване. 
Внедряване на геотехнологични проекти. 

08/86 - 08/87 Бугово 
България 

Мина 9ІХ, участък „Курило” Геотехнолог Технологичен контрол и управление на подземното излужване на участъка. 

 


